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ΘΕΜΑ: Περίληψη Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού
(Διακήρυξη με Α.Π.: Δ.β./271/1772/07.02.2018)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΕΑΕ (www.eeae.gr): 08.02.2018
Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σε Ευρώ, για
«Υπηρεσίες έμμεσης τιμολόγησης για την αποτίμηση των ιοντιζουσών ακτινοβολιών σε σχέση με
το περιβάλλον, τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής,
προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%, για χρονικό διάστημα είκοσι (20) μηνών. Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται μέσω του
Ειδικού Λογαριασμού της ΕΕΑΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σε
εθνικό επίπεδο για την προστασία από τις ιοντίζουσες και τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες –
Δράσεις ευαισθητοποίησης» με την κωδική ονομασία ΑΥΡΑ (κωδ. MIS: 5002419). Το πρόγραμμα
ΑΥΡΑ έχει ενταχθεί στη «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014‐2020»
που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που
υποβάλλουν κοινή προσφορά και:
1. είναι εγκατεστημένα ή λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και δραστηριοποιούνται στον τομέα των
οικονομικών ερευνών και αναλύσεων,
2. πρόσφατη κατά τα τελευταία πέντε έτη τεχνογνωσία και επαγγελματική ενασχόλιση σχετικά με
την εμπειρική ανάλυση δεδομένων,
3. εμπειρία στις οικονομετρικές μετρήσεις με χρήση γεωγραφικών δεδομένων,
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4. να διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο των Εφαρμοσμένων Οικονομικών
(εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο)
5. να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα οικονομετρικών μετρήσεων/εφαρμογών και
συγκεκριμένα, θα πρέπει να έχουν εκπονήσει κατά την τελευταία τετραετία τουλάχιστον τρεις (3)
δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά στο αντίστοιχο
αντικείμενο (εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο)
6. διαθέτουν κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, προκειμένου να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις
απαιτήσεις του υπό ανάθεση αντικειμένου του διαγωνισμού,
7. είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο σχετικό με την άσκηση της
δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της παρούσας
διακήρυξης,
Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης πρέπει να πληροί τις ως άνω 5‐7
ελάχιστες προϋποθέσεις.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο
ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στον Διαγωνισμό δεν
γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Η αποσφράγιση των φακέλων με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις τεχνικές προσφορές θα
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της
ΕΕΑΕ, στην Αγία Παρασκευή Αττικής.
Η αναθέτουσα αρχή θα προσκαλέσει τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, των οποίων οι τεχνικές
προσφορές θα κριθούν αποδεκτές, να προσέλθουν σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα για την αποσφράγιση
των οικονομικών προσφορών.
Οι προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 13:00, με
ευθύνη του Προσφέροντος Οικονομικού Φορέα, στο Τμήμα Οικονομικού & Προμηθειών της ΕΕΑΕ με
οποιονδήποτε τρόπο, αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς ή με courier με συστημένη επιστολή.
Η διακήρυξη του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της www.eeae.gr,
καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(www.promitheus.gov.gr).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην
ΕΕΑΕ (τηλ.: 210 6506729, info@eeae.gr).
Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Α.Ε.
Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ

Δ: Τ.Θ. 60092 –15310, Αγ. Παρασκευή Αττικής, T: 210 6506803, F: 210 6506748, E: info@eeae.gr
www.eeae.gr
Η ΕΕΑΕ είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015

